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Adóeljárási szabályok változása
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Adóeljárási szabályok
változása
dr. Huszl Zsuzsanna,
menedzser
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Kapcsolattartást érintő
változások
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Elektronikus ügyintézés Cégkapun
NAV előtt intézhető ügyek
adóval, illetékkel, jövedékkel és vámmal kapcsolatos ügyek

•

Elektronikus ügyintézésre kötelezettek:
egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, stb.

•

Kapcsolattartás formája:
Csak Cégkapu!

•
o

minden arra kötelezett ügyfélnek regisztrálnia kellett már

2019. január 1-től
kötelező a cégkapu
használata

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
o

Hozzáférés, jogosultságok kiosztása (NISZ tájékoztató)

o

Egyes problémák

Formanyomtatványok:
•

ÁNYK – nyomtatványok

•

ELLUGY – adatlap ellenőrzési eljárás során

•

e-Papír – formalizálatlan kérelmekre (pl. jogorvoslat, kivéve észrevétel)
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Elektronikus ügyintézés problémái

Meghatalmazotti eljárás:

•

kizárólag a NAV-nál nyilvántartásba vett, az adott ügy intézésére jogosult
képviselők tölthetik fel és le a cégkapura a dokumentumokat

•

EGYKE vagy eBEV portál a meghatalmazás bejelentésére

•

EGYKE nemcsak állandó meghatalmazás esetén! (teljes körű / egyes ügyek)
•

érdemes az ügyintézés előtt minimum 3-4 nappal benyújtani

•

meghatalmazott nyújtsa be!

•

meghatalmazó hitelesítse EGYKE pótlapján lévő meghatalmazást!

Csatolandó elektronikus meghatalmazás feltételei:
•

minimum a meghatalmazó minősített elektronikus aláírása szükséges vagy

•

azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás (AVDH)
(https://niszavdh.gov.hu/index) szerinti hitelesítés a meghatalmazó által!

•

eBEV portál
o

•

törvényes képviselő bejelenti de a meghatalmazott jóváhagyásával válik
érvényessé és szkennelt formában csatolni kell a meghatalmazást is

problémák a meghatalmazotti eljárásban!
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Szankciókat érintő
változások
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Az adózó az általános bírságszabály szerint szankcionálható ha a Számv. tv. alapján
összeállítandó szabályzataiban foglaltaktól eltérően jár el.

Ismét szankcionálható az adózó, ha a közzétett beszámolója a beszámoló
szempontjából lényegesnek minősülő információkat nem tartalmaz vagy tévesen
mutat be. (Lényeges mindaz, ami befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók
döntéseit)

Az adóelőleg-kiegészítési szabályok megsértése esetén kiszabható mulasztási bírság
maximális mértéke a befizetett előleg és az adóévi adó kilencven százalékának
különbözete után nem 20, hanem 10 %-ig terjedhet.

Azon adózók esetében akik szerepelnek a be nem jelentett foglalkoztatottat
foglalkoztató adózók listáján, a kockázatos adózói minősítés a korábbi 1 év helyett 2
évig fog fennállni.
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Ellenőrzést érintő
módosítások
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Ellenőrzést érintő módosítások

Kötelező adóellenőrzést
•
•
•
•
•

lefolytatni annál a gazdasági társaságnál,
amelynek 2 egymást követő üzleti évben elért nettó árbevétele
mindkét üzleti évben külön-külön eléri a 60 milliárd forintot és
az adózott eredménye mindkét üzleti évben nulla vagy negatív
az ellenőrzés a 2. üzleti év beszámolójának elfogadását követően folytatható le
jogelőd nélküli társaság 4 év mentesség

904/2010 EU Rendelet bevezeti a kötelező adminisztratív vizsgálatot
• legalább 2 tagállam közös megkeresésére indul
• a megkereső hatóság tagállamában adóztatandó ügylethez kapcsolódik a csalás
• megkeresett hatóság tagállamában letelepedett az adóalany

Iratpótlás elmulasztása

esetén az adóhatóság az ellenőrzés akadályozása
miatt eljárási bírságot kell hogy kiszabjon.
Amennyiben a közigazgatási bíróság az adóhatóságot új eljárásra kötelezi,
úgy az eljárást a perújítási vagy felülvizsgálati kérelem ellenére is megkezdheti.
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Adóeljárási szabályok
változása
dr. Harcos Mihály, partner
associate
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Bizonyítási időkorlát
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Bizonyítási időkorlát szigorítása:

Miről szól a szabály?
Új tényre, új bizonyítékra nem
lehet hivatkozni a jogorvoslat
során (fellebbezésben, felügyeleti
eljárás, bírósági eljárás).
Határidő: észrevételezési
határidő (30 nap, jogvesztő!).
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Bizonyítási időkorlát szigorítása:

Nehézségek a gyakorlatban?
Teljes védekezési stratégia
kigondolása (bírósági eljárás
lehetőségére is kiterjedően)!
Bizonyítékok összegyűjtése
(archivált iratok, külföldön lévő
iratok esetében különösen
időigényes).
Felkészületlenség miatti
idővesztés!
© 2018 Deloitte Legal
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Esettanulmány: Bizonyítási
időkorlát
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Esettanulmány: Bizonyítási időkorlát

Adózó nyilatkozata NAV eljárás során: A társaság K+F szolgáltatást nyújt
a kapcsolt vállalkozásának, ami alapján a kapcsolt vállalkozás növényvédő
szereket fejleszt ki és ad el világszerte.
Bírósági eljárásban bizonyított tényállás: A társaság azért végez K+F
tevékenységet, hogy a kapcsolt vállalkozás termékeiből ki tudja választani a
magyarországi földrajzi viszonyoknak leginkább megfelelőbbet.
Kérdés: Van-e lehetőség a tényállást ilyen szinten megváltoztatni a
közigazgatási perben?
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Bizonyítási időkorlát – kimentési okok:

Adóhatósági felhívás
hiányossága:

NAV nem jelöli meg kellően
konkrétan, hogy mire vonatkozóan
kéri a bizonyítékok előterjesztését.

NAV nem figyelmezteti a vállalkozást
a jogkövetkezményekről.

Önhiba hiánya (pl. külföldi
adóhatóságtól bekért
illetőségigazolás késedelme)
© 2018 Deloitte Legal
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A rendeltetésszerű
joggyakorlás elve (a joggal
való visszaélés tilalma)
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A rendeltetésszerű joggyakorlás elve (joggal való visszaélés
tilalma):

Adóeljárás első számú alapelve lett (Art. 1. §).

Amikor egy ügylet formálisan jogszerű, de valójában az
adókötelezettség megkerülésére irányul.

A módosítás a Tao tv. 1. § (2) bekezdésben egy modernebb
klauzulát vezet be, ami leköveti a Kúria és az EUB joggyakorlatát.
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A Deloitte Legal
joggyakorlat-elemzése:
A Kúria gyakorlata a
rendeltetésszerű joggyakorlás
körében
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A Kúria gyakorlata a rendeltetésszerű joggyakorlás körében

A Deloitte Legal joggyakorlat-elemzése: a Kúria 83 egyedi ügyben
hozott ítéletének feldolgozása.

A Kúria fő döntési szempontjai:
„Uralkodó cél”
„Uralkodó cél” az
adóelőny, nincs az
ügyletnek valós
gazdasági és
kereskedelmi indoka.
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Tiltott adóelőny
Olyan adóelőny, ami
ellentétes az
adószabály tárgyával
és céljával.

Összefonódások
Szereplők közötti jogi,
gazdasági és/vagy
személyes kapcsolatok
valószínűsítik az
adóelőnyre törekvést.

Mesterséges jelleg
Ügyletek tisztán
mesterséges jellege a
valós gazdasági ok
hiányát valószínűsíti
(pl. pénz „körbe
járása”, váltóval
fizetés).
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A Kúria gyakorlata a rendeltetésszerű joggyakorlás körében

Pozitív konklúziók:

Adóelőny

Az adóelőny lehet célja az ügyletnek, ha nem tiltott

Csoportérdek

A cégcsoportban jelentkező gazdasági érdek is lehet
üzleti indoka az ügyletnek.
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Gyakori tévedések
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Gyakori tévedések

Feltételes adóbírság

Minősített adózók
kedvezményei
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Buktatók és beugratás

Csak az államó adó- és vámhatósággal szemben
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Az Év Európai Adótanácsadó Cége 2017/18
Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon 2017/18
International Tax Review European Tax Awards

Az év adójogi csapata 2016/17
Wolters Kluwer Jogászdíj

Headline Verdana Bold

ÁFA – adóváltozások
dr. Tancsa Zoltán, partner

ÁFA változások és aktualitások
Kedvezményes áfa lakóingatlanokra vonatkozóan

Átmeneti rendelkezés:
5%-os áfa kulcs – azon lakások értékesítésére,
amelyek esetében
•
•

a teljesítés időpontja a 2020. január 1-jével kezdődő és
2023. december 31-ével záruló időszakra esik, feltéve,
hogy
a lakóingatlan építésére 2018. november 1-jén már volt
végleges építési engedély (illetve egyszerű bejelentéshez
kötött építési tevékenység esetén azt legkésőbb 2018.
november 1-jén bejelentették).

Amely ingatlanokra nincs végleges építési engedély –
általános szabályok szerint kerül kivezetésre az
adókulcs 2020. január 1-jétől kezdődően
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ÁFA változások és aktualitások
Személygépkocsik bérbevételét terhelő áfa levonhatósága

50%-os tételes levonási hányad a bérbeadást terhelő előzetesen felszámított áfa
levonására, ha egy bérelt személygépkocsit gazdasági- és magáncélra egyaránt
használnak (bérbeadás tágan értelmezendő)

Korábbi (jelenleg hatályos szabályozás) is alkalmazható – adóalany döntése alapján
Hatályba lépés: az új szabályozást – a diktált levonási hányadot – arra az esetre
vonatkozóan kell először alkalmazni, amikor az elszámolási időszak 2018. december
31-ét követően kezdődik, és a levonási jog 2018. december 31-ét követően
keletkezik.
Gyakorlati kérdések: részletes tájékoztató megjelenése várható

© 2018 Deloitte Magyarország
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ÁFA változások és aktualitások
Egyéb változások

Alanyi adómentesség értékhatára 8 millió forintról 12 millió
forintra emelkedik.
Fordított adózás munkaerő-kölcsönzésre vonatkozóan – 2021.
január 1-jével történő kivezetése kapcsán pontosítás
Adóalap meghatározása utazásszervezési szolgáltatások esetén – 2020.
január 1-jével megszűnik, hogy önálló pozíciószámonként lehessen
meghatározni az adóalapot az utazásszervezési szolgáltatások esetében.

Adóvisszatérítési kérelem határideje

© 2018 Deloitte Magyarország
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Az Év Európai Adótanácsadó Cége 2017/18
Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon 2017/18
International Tax Review European Tax Awards

Az év adójogi csapata 2016/17
Wolters Kluwer Jogászdíj

Utalványok - A 2019. január 1-jétől
hatályos új szabályok bemutatása
Aracsi Bernadett, szenior tanácsadó
Suda Richárd, szenior tanácsadó

ÁFA változások és aktualitások
Utalványokra vonatkozó szabályozás

Jogszabályi háttér:
•

A Tanács (EU) 2016/1065 Irányelve (2016.június 27) a 2006/112/EK irányelvnek az
utalványok megítélése tekintetében történő módosításáról

•

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

•

Hatályos: 2019. január 1-jétől

Már csak rövid idő van hátra a hatályba lépésig – mindenképpen
javasolt a különböző konstrukciók felülvizsgálata

© 2018 Deloitte Magyarország
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II. Fogalmak

Utalvány

Egycélú
utalvány

„Olyan eszköz, amelyet termékértékesítés, illetve
szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként
kell elfogadni, és amely esetében magán az eszközön vagy a
kapcsolódó dokumentációban - ideértve az eszköz általános
szerződési feltételeit is - fel van tüntetve a beszerezhető
termékeknek, igénybe vehető szolgáltatásoknak vagy azok
lehetséges értékesítőinek, szolgáltatóinak a megnevezése.”

„Olyan utalvány, amelynek kibocsátásakor ismert az
utalvány tárgyát képező termék értékesítésének,
szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó
összege.”

Többcélú
utalvány
Az egycélú utalványtól eltérő utalvány.

© 2018 Deloitte Magyarország
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III. Adóztatási pont – Egycélú utalvány

Eladó

Utalvány átadása: adóköteles

Vevő

Termékértékesítés / Szolgáltatásnyújtás

Utalvány beváltása: nincs adóköteles ügylet

• Az egycélú utalvány átruházását minden esetben az utalvány tárgyát képező termék
értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának kell tekinteni.
(Áfa tv. 18/A. § (1))
• Az egycélú utalvány beváltásakor az utalvány ellenében teljesített termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás nem minősül adóztatandó ügyletnek – feltéve, hogy az utalvány
kibocsátója és beváltója ugyanaz az adólany.
(Áfa tv. 18/A. § (2))

© 2018 Deloitte Magyarország
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III. Adóztatási pont – Egycélú utalvány ingyenes átadása

Ellenérték fejében történő átadásnak minősül FELTÉVE, hogy
az átruházó adóalanyt az utalvány beszerzéséhez
kapcsolódóan ADÓLEVONÁSI JOG egészben vagy részben
megillette.
Kivétel: Az utalványt kibocsátó adóalany általi ingyenes
átadás

© 2018 Deloitte Magyarország
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III. Adóztatási pont – Többcélú utalvány

Eladó

Utalvány átadása: nincs adóköteles ügylet

Vevő

Utalvány beváltása: adóköteles
Termékértékesítés / Szolgáltatásnyújtás

• A többcélú utalvány átruházása nem minősül adóztatandó ügyletnek.
(Áfa tv. 18/B. § (1))
• A többcélú utalvány beváltásakor valósul meg az utalvány tárgyát képező termék
értékesítése, szolgáltatás nyújtása.
(Áfa tv. 18/B. § (1))

© 2018 Deloitte Magyarország
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IV. Adóalap meghatározása

Egycélú utalvány
•

Ellenérték fejében átadott egycélú utalvány esetén az
utalványért fizetett ellenérték (Áfa tv. 65. § (3)).

•

Ingyenesen átadott egycélú utalvány esetén az adó alapja az
utalvány adó nélkül számított beszerzési ára (Áfa tv. 69/A. § (3)).

Többcélú utalvány
Főszabály

„Az utalványért fizetett ellenérték, csökkentve az értékesített terméket vagy
nyújtott szolgáltatást terhelő adó összegével” (Áfa tv. 66/A § (1)).

Kisegítő
szabály

„A többcélú utalványon vagy a kapcsolódó dokumentációban feltüntetett
pénzbeli érték, csökkentve az értékesített terméket vagy nyújtott szolgáltatást
terhelő adó összegével.” (Áfa tv. 66/A § (2)).

© 2018 Deloitte Magyarország
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V. Speciális esetek – Ügynöki modell

Egycélú utalvány értékesítése

Ügynök

Megbízó

Vevő
Utalvány beváltása: nincs adóköteles ügylet

• „Az egycélú utalvány más nevében történő értékesítése esetén az utalvány tárgyát
képező termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást az teljesíti, akinek a neve alatt az
utalványt átruházzák.”
• Az egycélú utalvány beváltásakor nem valósul meg áfa hatálya alá tartozó ügylet.

© 2018 Deloitte Magyarország
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V. Speciális esetek – Ügynöki modell

Többcélú utalvány értékesítése

Ügynök

Megbízó

Vevő
Utalvány beváltása: adóköteles Termékértékesítés / Szolgáltatásnyújtás

• A többcélú utalvány értékesítése nem minősül adóztatandó ügyletnek. Ugyanakkor az
átruházó adóalany (az ügynök) által nyújtott valamennyi azonosítható szolgáltatás, így
különösen a forgalmazás, illetve vásárlásösztönzés, szolgáltatásnyújtásnak minősül.
• A többcélú utalvány beváltásakor valósul meg az utalvány tárgyát képező
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás a Megbízó – mint az utalványt beváltó adóalany
– és a Vevő között.

© 2018 Deloitte Magyarország
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V. Speciális esetek – Bizományosi modell

Egycélú utalvány értékesítése

Megbíz
ó

Bizományo
s

Utalvány átadása: adóköteles
Termékértékesítés / Szolgáltatásnyújtás

Utalvány átadása: adóköteles

Vevő

Termékértékesítés / Szolgáltatásnyújtás

Utalvány beváltása: nincs adóköteles ügylet

• „Az egycélú utalvány saját név alatti minden egyes ellenérték fejében történő
átruházását az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás
nyújtásának kell tekinteni.”
• Az egycélú utalvány beváltásakor nem valósul meg áfa hatálya alá tartozó ügylet.

© 2018 Deloitte Magyarország
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V. Speciális esetek – Bizományosi modell

Többcélú utalvány értékesítése

Adóköteles
szolgáltatásnyújtás
(forgalmazás/vásárlásösztönzés)

Megbízó

Utalvány átadása: nincs adóköteles ügylet

Bizományo
s

Utalvány átadása: nincs adóköteles ügylet

Vevő

Utalvány beváltása: adóköteles Termékértékesítés / Szolgáltatásnyújtás

• A többcélú utalvány értékesítése nem minősül adóztatandó ügyletnek. Ugyanakkor
az átruházó adóalany (az ügynök) által nyújtott valamennyi azonosítható szolgáltatás,
így különösen a forgalmazás, illetve vásárlásösztönzés, szolgáltatásnyújtásnak
minősül.

• A többcélú utalvány beváltásakor valósul meg az utalvány tárgyát képező
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás a Megbízó – mint az utalványt beváltó
adóalany – és a Vevő között.

© 2018 Deloitte Magyarország
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V. Speciális esetek – A kibocsátó és a beváltó személye
különbözik

Utalvány
kibocsátója
Utalvány beváltása: adóköteles
Termékértékesítés / Szolgáltatásnyújtás

Utalvány
beváltója

Vevő

• Amennyiben a beváltó az egycélú utalvány kibocsátójától eltérő adóalany, a
beváltáskor az utalvány ellenében teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás nem
minősül adóztatandó ügyletnek, azonban úgy kell tekinteni, hogy a beváltó - olyan érték
fejében, amelyen az utalványt ellenértékként vagy részellenértékként elfogadja - az
utalvány tárgyát képező termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesít az
utalványt kibocsátónak.

© 2018 Deloitte Magyarország
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VI. Miért fontos a felkészülés?
Bizonytalanságok az új szabályok kapcsán
Hogyan kezelendők 2019-től a pontgyűjtőkártyás
konstrukciók?
Mi a helyes számlázás az
új utalványok kapcsán?

Egycélú utalvány értékesítése
esetén milyen terméket kell
szerepeltetni a számlán?

A vásárló a terméket részben régi (2019 előtti), részben pedig a
2018. december 31-ét követően kibocsátott utalvánnyal fizeti meg.
Hogyan kell eljárni az ügylet számlázása kapcsán?

Az új szabályok a 2018 december
31-ét követően kibocsátott
utalványokra vonatkoznak.
HONNAN TUDHATÓ MI VOLT A
KIBOCSÁTÁS NAPJA?
© 2018 Deloitte Magyarország

Miként kell eljárni a
számlázás során, ha a vásárló
az utalvány beváltásakor
további termékeket is
megvásárol?
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Az Év Európai Adótanácsadó Cége 2017/18
Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon 2017/18
International Tax Review European Tax Awards

Az év adójogi csapata 2016/17
Wolters Kluwer Jogászdíj

Headline Verdana Bold

Változások az szja és járulékok
területén
2018. december 12.

Változások az szja és
járulékok területén
Kövesdy Zoltán, menedzser

© 2018 Deloitte Magyarország
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Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások közterhei
Széchenyi-pihenőkártya:
 Szálláshely alszámla: 225.000 forint / év

1600
1400

 Vendéglátás alszámla: 150.000 forint / év
 Szabadidő alszámla: 75.000 forint / év
Összesen 450.000 (200.000) forint / év
Béren kívüli 100.000 forint / év pénzösszeg
megszűnik
• Adminisztráció nem változik
Szakszervezeti tag részére biztosított üdülési
szolgáltatás: minimálbér / év

1200

342

345

325

1000

1000

1000

2018.12.31.

2019.01.01.

2019.07.01.

1000
800
600
400
200
0

kifizetőt terhelő szja + eho (szocho)
nettó juttatás
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Egyes meghatározott juttatások – megszűnő juttatások

Megszűnő egyes
meghatározott juttatások
Munkavállalóknak ingyenesen vagy kedvezményesen
adott termék vagy szolgáltatás:
− Minden munkavállalónak egyforma feltételekkel
− Mindenki által megismerhető belső szabályzat alapján
Kifizető által magánszemély javára kötött
személybiztosítási szerződés adóköteles díja
Átmeneti rendelkezés alapján eddig egyes
meghatározott juttatásként adható:
− Munkahelyi étkeztetés
− Erzsébet utalvány
− Helyi utazási bérlet
− Iskolakezdési támogatás
− Önkéntes pénztári (nyugdíjpénztári, egészségpénztári,
önsegélyező pénztári) hozzájárulások (lásd később!)

2000

23

1800

23

1600

293

263

1400

278

278

225

225

1000

1000

1200

407

1000
800
600

1000

400
200
0

2018.12.31. 2019.01.01. 2019.07.01.

kifizetőt terhelő szja + eho (szocho)
szakképzési hozzájárulás
szociális hozzájárulási adó
egyéni járulék
szja
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nettó juttatás

44

Egyes meghatározott juttatások – változatlan adózású juttatások

Széchenyi-pihenőkártya:

Egyes meghatározott
juttatások közterhei

 Egyes alszámlák egyedi értékhatárát meghaladó juttatás
 Éves rekreációs keretösszeget meghaladó juttatás
Üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más adóköteles
szolgáltatás
Cégtelefon (telefonszolgáltatás) magáncélú használata

1600
1400

Önkéntes biztosító pénztárba befizetett célzott támogatás
(részben)

1200

Csekély értékű ajándék (de csak évi 1 alkalommal)

1000

Reprezentáció és üzleti ajándék
Adómentesnek, üzleti ajándéknak nem minősülő üzletpolitikai
(reklám) célú juttatás

407

384

1000

1000

1000

800
600

Egyidejűleg több személy által igénybe vehető termék vagy
szolgáltatás, ha a kifizető az egyedi juttatási értéket nem tudja
400
meghatározni
Egyidejűleg több személy számára szervezett ingyenes vagy
kedvezményes (vendéglátásra, szórakoztatásra irányuló)
rendezvénnyel kapcsolatban a kifizető által viselt költség

407

200
0
2018.12.31. 2019.01.01. 2019.07.01.

kifizetőt terhelő szja + eho (szocho)
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nettó juttatás
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Adómentes juttatások

Megszűnő adómentes
juttatások közterhei
2000

23

23

1800

Bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai
ellátás

1600

293

263

1400

Sportrendezvényre, kulturális szolgáltatásra
szóló belépő, bérlet (utalvány nem)

278

278

1200

225

225

1000

1000

1000

2018.12.31.

2019.01.01.

2019.07.01.

Mobilitási célú lakhatási támogatás

1000
800

Munkáltatói vissza nem térítendő lakáscélú
támogatás

600

Diákhitel törlesztéshez adott munkáltatói
támogatás (a minimálbér 20%-ig)

200

Kockázati biztosítás díjából a minimálbér 30%-t
meg nem haladó rész (lásd kivételek!)

400

0

szakképzési hozzájárulás
szociális hozzájárulási adó
egyéni járulék
szja
nettó juttatás
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Személyi jövedelemadó – egyéb módosítások

Munkáltatói-kifizetői juttatások
Munkáltatói-kifizetői juttatások

A módosított szabályok alapján a munkásszállás fogalma kiegészül,
a saját ingatlan tulajdonra vonatkozó korlátozással.

A sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló
belépőjegy, bérlet és a kulturális szolgáltatásra szóló belépőjegy,
bérlet külön-külön évente legfeljebb a minimálbért meg nem haladó
értékben lehet adómentes (nem visszaváltható és nem utalvány).

A lakáscélú hitelhez kapcsolódó adómentes kamatkedvezmény
alapfeltételei részben szigorodnak, részben pedig enyhülnek:
•

méltányolható lakásigénynek való megfelelés követelménye
megszűnik; hitel összege a folyósítás évét megelőző négy évben
lakáscélú hitelként folyósított összegekkel együtt nem haladhatja meg
a 10 millió Ft-t

© 2018 Deloitte Magyarország
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Személyi jövedelemadó – ÖKBP

Tagot megillető
Támogatói Adomány
(munkáltató által)

Célzott Szolgáltatás
kiegészítő önsegélyezési
szolgáltatásra
(munkáltató által)

Bér meghatározott
%-a vagy fix összeg,
minden
pénztártagnak adni
kell

Differenciálható:
szerződésben
meghatározott
személyi kör

Differenciálható: egyéni
max összeg
meghatározható, minden
pénztártagnak adni kell

Differenciálható: egyéni max
összeg meghatározható,
minden pénztártagnak adni
kell

Egyéni számlán
jóváírva

Egyéni számlán
jóváírva

Egyéni számlán nem íródik
jóvá

Egyéni számlán nem íródik
jóvá

20 %
adókedvezményre
jogosít

20 %
adókedvezményre
jogosít

adókedvezményre nem
jogosít

adókedvezményre nem
jogosít

Munkaviszonyból
származó jövedelem
befizetéskor: SZJA,
SZOCHO, egyéni
járulékok
(adóelőleg levonási
kötelezettség)

Munkaviszonyból
származó jövedelem
befizetéskor: SZJA,
SZOCHO, egyéni
járulékok
(adóelőleg levonási
kötelezettség)

Egyéb jövedelem tagnál
igénybe vételkor: SZJA ÉS
SZOCHO 84 %-os
adóalappal
(nincs adóelőleg levonási
kötelezettség, pénztár nem
kifizető)

Egyes meghatározott juttatás
munkáltatónál befizetéskor:
SZJA, SZOCHO kifizetői
adózás mellett (1.18x
adóalap)

Munkáltatói
Hozzájárulás
(tagdíj)

FŐBB
JELLEMZŐ

2019-től

© 2018 Deloitte Magyarország

Célzott Szolgáltatás
kiegészítő
nyugdíjpénztárba vagy
egészségpénztárba
(munkáltató által)
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Személyi jövedelemadó – biztosítások

2019-től a kifizető (munkáltató) által magánszemély javára kötött kockázati
biztosítás (élet-, baleset- és betegségbiztosítás) díja „munkabérként” adózik
(mind az egyéni, mind a csoportos biztosítások esetén).

Csoportos biztosítások esetén, amennyiben a biztosítási díj
nem rendelhető hozzá egyes magánszemélyekhez (pl.
állománybiztosítások vagy egy rendezvény biztosítása) - egyes
meghatározott juttatás

Egy átmeneti rendelkezés értelmében a 2019. január 1-ét megelőzően megkezdett
biztosítási évre tekintettel – 2019. december 31-ig – megfizetett biztosítási díj
tekintetében még a 2018. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni

© 2018 Deloitte Magyarország
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Társadalombiztosítás

Munkaviszony keretében foglalkoztatott nyugdíjasok egyéni
járulék (és szociális hozzájárulási adó) mentessége
• E jogviszony alapján társadalombiztosítási ellátásra nem jogosultak

Egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 7.500 forintra
(napi 250 forintra) nő
Különmegállapodás nyugdíjra, szolgálati időre vonatkozóan: a
fizetendő járulék mértéke 34%-ról 24%-ra csökken
Az új törvény vonatkozási időszak szabályok alkalmazását
rendeli olyan jövedelmek tekintetében, amelyek a magyar
járulékszabályok hatálya alá tartozás időszakához kapcsolhatók, de
a kifizetés (juttatás) olyan időszakban történik, amikor Tbj. 13. §-a
alapján más ország járulékszabályai alkalmazandók.
© 2018 Deloitte Magyarország
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Összevonásra kerül a szociális hozzájárulási adó és az
egészségügyi hozzájárulás

1 adókulcs: 19,5% (2019. július 1-től várhatóan 17,5%)
Kiterjed:
•
•
•

Az összevonás alá eső önálló és nem önálló tevékenységből származó
jövedelmekre és egyéb jövedelemnek minősülő jövedelmekre
A béren kívüli és az egyes meghatározott juttatásokra, kamatkedvezményre
A külön adózó jövedelmek közül pl.: vállalkozásból kivont jövedelem,
értékpapír-kölcsönzés, osztalék, árfolyamnyereség

Külön adózó jövedelmek:
•

Adófizetési felső határ: az összevont adóalap és a külön adózó jövedelem
együttes összege eléri a minimálbér 24-szeresét

Számos mentesség / kedvezmény továbbra is elérhető, új
kedvezmények is bevezetésre kerülnek
© 2018 Deloitte Magyarország
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Szakképzési hozzájárulás és egyéb

A szakképzési hozzájárulásra irányadó rendelkezéseket a
szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezésekhez
igazító szabályokat is tartalmaz a törvény.
A rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések nem
módosulnak.

© 2018 Deloitte Magyarország
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MRP – Munkavállalói
Résztulajdonosi Program
dr. Baranyi Gábor, igazgató

© 2018 Deloitte Magyarország
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Mi az MRP?

Munkavállalók (ideértve: vezető tisztségviselők) ösztönzésére létrehozott
jogintézmény

Az MRP főszabály szerint értékpapír juttatására irányul

Az értékpapír-juttatás mellett készpénzre (akár osztalékra) is jogosíthat
A munkavállalók részvétele - a társaság döntése szerint - történhet
ingyenesen vagy ellenérték fejében
A jogalkotó tételes adózási kedvezményt biztosít az MRP-k tekintetében: nincs
adófizetés a programba történő belépéskor, kedvező adókötelezettség a
jövedelem tényleges megszerzésekor

© 2018 Deloitte Magyarország
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Az MRP működése

Munkavállalók
Célhoz kötött,
korlátozott tulajdon

Tulajdonosok

MRP

Társaság

© 2018 Deloitte Magyarország

Javadalmazás MRP-n keresztül, előre
meghatározott feltételek
(„javadalmazási politika”)
teljesítéséhez kötve: lehet pénzügyi
mutató (pl. EBITDA) vagy egyéb
mutatószám (pl. iparági statisztikai
szám)

Az MRP-ben résztvevő
munkavállalók jogosultságai a
társaság döntése szerint széles
körben változtathatók, rugalmas
jogszabályi keretek között
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Az MRP rugalmassága

A juttatási keretrendszer tekintetében a jogszabály rugalmasságot biztosít

Nincs
értékbeli
korlátozás

© 2018 Deloitte Magyarország

Vezető
tisztségviselők /
munkavállalók
széles körére, vagy
akár csak néhány
magánszemélyre is
létrehozható (pl.
menedzsment)

Már működő
ösztönző
rendszerek is
„átforgatható
ak" MRP-be

A tényleges jövedelem
(pl. készpénz kifizetés)
nyújtásának
előfeltételeit alapvetően
a cég határozza meg,
tág jogszabályi keretek
mellett
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MRP vs. munkaviszony adóterhei

2018 / 2019

Munkaviszony

MRP-ből kivont jövedelem

Nettó jövedelem

1.000.000

1.000.000

Bruttó jövedelem

1.503.759

1.176.471*

Összes költség

1.819.548

1.176.471

Adózási előny

1M nettó juttatás bérként történő juttatása esetén
a cég teljes költsége közel 55%-kal magasabb az
MRP-ből származó jövedelem költségéhez képest

*feltételezzük, hogy a munkavállaló eléri a törvényi plafont, ezért ehot/szochot nem kell fizetnie

© 2018 Deloitte Magyarország
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2019-es változások

Értékpapír: törzsrészvény, vagy az ehhez közelítő befektetői kockázatot
megtestesítő más értékpapírt

Gazdasági teljesítményének javulásának alátámasztása kötöttebbé válik:
• számviteli beszámolóban foglalt adatok,
• nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója által jogszabály
rendelkezése alapján rendszeresen közzétett jelentésben szereplő adatok,

• független szervezet által nyilvánosságra hozott regionális vagy iparági
mutatók,
• szabályozott piacon forgalmazott értékpapír árfolyam

A javadalmazási politikában meghatározott fenti feltétel olyan körülmény lehet,
amelynek legrövidebb vonatkozási időszaka 24 hónap.

© 2018 Deloitte Magyarország
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MRP – átmeneti rendelkezés

Az új rendelkezések 2019. január 1-jétől
alkalmazandók, azonban a 2018.
december 31-ig megindított MRP-k
esetében az új jogszabályi feltételeknek
való megfelelés megteremtésére a
törvény

2019. június 30-ig terjedő türelmi
időszakot határoz meg.
Emellett a 2018. december 31-én
hatályos szabályok irányadók,
amennyiben a javadalmazási politika
legkésőbb 2018. január 1-jén
hatályba lépett.
© 2018 Deloitte Magyarország
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Az Év Európai Adótanácsadó Cége 2017/18
Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon 2017/18
International Tax Review - European Tax Awards

Az év adójogi csapata 2016/17
Wolters Kluwer Jogászdíj

Csoportos társasági adóalanyiság
Ádám Endre, szenior menedzser
2018. december 13.

Kérelem, feltételek

Az adóhatóság engedélyével jöhet létre
Az írásos kérelmeket első körben 2019.
január 1. és 2019. január 15. között
lesz lehetőség benyújtani

A csoporttagok 2019. január 1-jétől
alkalmazhatják majd a csoportos
adóalanyiságra vonatkozó szabályokat

Adóévet megelőző utolsó előtti hónap
első napja és utolsó előtti hónap 20.
napja közötti kérelem

A következő adóévtől alkalmazható a
csoportos adóalanyiság

Olyan adózók között jöhet létre:
Amely csoporttagok mérlegfordulónapja azonos
A tagok könyvvezetésének pénzneme azonos
Amelyek beszámoló-készítése egységesen vagy a számvitelről szóló törvény III. Fejezete, vagy az
IFRS-ek szerint történik
Amelyek között közvetett vagy közvetlen többségi befolyás áll fenn, amelynek keretében legalább
75%-os arányú szavazati joggal rendelkeznek egymásban, vagy harmadik személy az adózókban

© 2018 Deloitte Magyarország
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Adóalap, veszteség-felhasználási szabályok

Adóévi adóalap = pozitív összegű egyedi adóalapok - negatív egyedi adóalapok
(korlátozásokkal)

1.

2.

Egyedi szinten veszteség-felhasználás
Maximum az adózó egyedi (veszteség
felhasználása előtti) tárgyévi
adóalapjának az 50%-a

Csoportos adóalanynál veszteségfelhasználás
Maximum a csoport (veszteség
felhasználása előtti) tárgyévi
adóalapjának 50%-a

Max. a (veszteség
felhasználása előtti)
nem negatív
adóalapok 50%-a

Csoport veszteség-felhasználás
•
•
•
•

Keletkezés adóévében, de legkésőbb az azt követő ötödik adóévben használható fel
Felhasználás összege a csoportképviselő döntése alapján
FIFO elv alapján
Kilépő tag nem visz magával csoport szinten keletkezett veszteséget, csak a csoport időszakot
megelőző (fel nem használt) egyedi veszteségét használhatja fel a kilépést követően

© 2018 Deloitte Magyarország
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Transzferárazási szabályok

A tagok közötti ügyletekre a csoporttagság ideje alatt nem kötelező alkalmazni
a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adóalap-módosító tételeket és
transzferár-dokumentációs szabályokat
A csoporttagok közötti ügyletek árazása során azonban továbbra is
figyelemmel kell lenni a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére

Az olyan ügyletek tekintetében, melyek eredményhatása átnyúlik a csoportos és
nem csoportos időszak között speciális szabályok alkalmazandók

A csoporttagok egyedi adóalapjainak megállapítása során továbbra is alkalmazandók
a Tao. tv. általános szabályai. Adóalap növelési kötelezettség felmerülhet az
ingyenes ügyletek, ésszerű gazdálkodással ellentétes szolgáltatási díjak
tekintetében.
Az Art. alapján a kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos
piaci ár alapulvételével kell minősíteni. HIPA és innovációs hozzájárulás!
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Adókedvezmények falhasználása

1.

A jogosult csoporttagra a pozitív adóalap arányában jutó
számított adóból érvényesíti a fejlesztési adókedvezményt,
legfeljebb a jogosult csoporttagra jutó számított adó 80
százalékáig

2.

A csoportos társasági adóalany az energiahatékonysági
beruházás, felújítás adókedvezményét érvényesíti, legfeljebb
a jogosult csoporttagra jutó, 1. pont szerint csökkentett számított
adó 70 százalékáig

3.

Az 1. és 2. pont szerint csökkentett egyedi számított adók
összegéből – legfeljebb annak 70 százalékáig – érvényesíthető
minden más adókedvezmény (pl.: látványcsapatsport és
filmalkotások támogatásához kapcsolódó adókedvezmények)

© 2018 Deloitte Magyarország
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Egyéb speciális szabályok

Kamatlevonhatóság

Felelősség

K+F
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A tagok az egyedi adóalap megállapítása során a
939.810.000 Ft-nak a csoporttagnál felmerülő nettó
finanszírozási költségnek a csoportos adóalanynál felmerülő
összes nettó finanszírozási költséghez viszonyított
arányában számított részét vehetik figyelembe.
A csoporttagokat egyetemleges felelősség terheli a
csoportos adóalanyiság adókötelezettségeinek
teljesítéséért. A tagok felelőssége nem csak a tagság alatt,
hanem a tagságot megelőzően keletkezett csoportos Tao.
kötelezettségekre is kiterjed.

Az egyedi adóalap megállapításánál nem lehet csökkenteni
a másik csoporttagnál megállapított, de fel nem használt
saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési
tevékenységének közvetlen költségét.
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Főbb kihívások, értelmezési kérdések

Eljárásijogi szabályok (adóelőleg feltöltés, innovációs hozzájárulás
jelentése)

Hatósági képviselet, bírságok megosztása csoporton belül

A kérelemben be kell mutatni a nyilvántartási rendszert, amely
alkalmas a csoportos társasági adóalany adókötelezettsége
megállapítására és annak ellenőrzésére
A Tao. tv. és az Art. eltérő rendelkezéseket tartalmaznak a társasági
adó csoport megszűnésének illetve megszüntetésének eseteire.
Ellentmondások!
© 2018 Deloitte Magyarország
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Az Év Európai Adótanácsadó Cége 2017/18
Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon 2017/18
International Tax Review - European Tax Awards

Az év adójogi csapata 2016/17
Wolters Kluwer Jogászdíj

Adótörvény változások 2019 – társasági adó

A nemzetközi adózási környezet változásának hatásai a társasági adó
rendszerére, az ATAD implementáció részletei
Kocsis Gabriella, szenior menedzser

Adóelőny érvényesítése – valós gazdasági indok
Az adókötelezettség csökkentését eredményező szabály, adóelőny
annyiban érvényesíthető, amennyiben

- 2018. december 31.
az annak alapjául szolgáló jogügylet,
más hasonló cselekmény tartalma
megvalósítja a szabály, az adóelőny
célját

2019. január 1az annak alapjául szolgáló jogügylet
(jogügyletek sorozata) megvalósítja a
szabály, az adóelőny célját és
tartalmát tekintve valós gazdasági,
kereskedelmi okok alapozzák meg

Nem érvényesíthető a költség, ráfordítás, illetve az adóelőny, ha

a jogügylet fő célja adóelőny az egyik
fél vagy a felek számára
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a jogügylet (jogügyletek sorozata) fő
célja vagy egyik fő célja olyan
adóelőny az egyik fél vagy a felek
számára, amely ellentétes az
alkalmazandó adójogszabály tárgyával
vagy céljával
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Kamatlevonási korlát (1/4)
Az ATAD Irányelvvel történő jogharmonizáció érdekében új korlátozás kerül bevezetésre a jelenlegi
alultőkésítési szabályok helyett.

Új definíció – nettó finanszírozási költség

Nettó
finanszírozási
költség

Finanszírozási
költség

Adóköteles kamatbevétel
és az azzal gazdasági
értelemben azonos
bevételek (TP növelő is)

Finanszírozási költség
+ Kamatráfordítás és azzal gazdasági értelemben azonos költség, ráfordítás – hitelintézeti kamatok is;
+ Finanszírozási forrás bevonásával kapcsolatos költség, ráfordítás;
+ Eszköz bekerülési értéke részeként elszámolt összeg;
+ Transzferár-szabályok alapján a fentieknek megfelelő vélelmezett költség, ráfordítás;
 Az Európai Unió területén megvalósuló hosszú távú állami infrastrukturális beruházás finanszírozásának
költsége, ráfordítása.
© 2018 Deloitte Magyarország
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Kamatlevonási korlát (2/4)
Új kamatlevonhatósági korlát
Az adóévi nettó finanszírozási költség adóalapban elismert összege maximum:
• A módosított EBITDA 30%-a
vagy
• 939.810.000 forint (amelyik magasabb)

Csoportos adóalany tagjai csak a
nettó finanszírozási költségeik
arányában

939.810.000 forintig további korlátozás
nélkül elismert a vállalkozási tevékenység
érdekében felmerült kamatráfordítás!

Módosított EBITDA
= Adóévi társaságiadó-alap

+ Adóévi nettó finanszírozási költség
+ Az adóalapban érvényesített értékcsökkenési leírás összege
+ Az előző évek kamatlevonási korlát miatti adóalap-növelő tételeiből áthozott, adóalap-csökkentő tétel
 Az adóévi kamatlevonási korlát miatti adóalap-növelő tétel
 Hosszú távú állami infrastrukturális beruházásból származó, illetve nem adóköteles jövedelem
© 2018 Deloitte Magyarország
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Kamatlevonási korlát (3/4)
Speciális szabályok, kivételek
Konszolidációba bevont társaság
a) Nem köteles alkalmazni, ha:
Saját tőke / teljes eszközállomány egyedi szinten ≥ Saját tőke / teljes eszközállomány csoportszinten
vagy
b) A csoportszinten meghatározott nettó finanszírozási költség arányszámát alkalmazza – csak a harmadik
felekkel szembeni csoportszintű nettó finanszírozási költség
Adózási szempontból különálló adózó

• nem tagja konszolidált éves beszámolót készítő csoportnak,
• Nincs kapcsolt vállalkozása (>25%!),
• Nem rendelkezik külföldön telephellyel.

Mentesül a kamatlevonási
korlátozás alól

Speciális elhatárolási lehetőségek
• Kamatlevonási kapacitás: a módosított EBITDA 30%-ának az adóévben nem érvényesített része – 5
évre
• Le nem vonható kamatráfordítás adóalap-növelő összege – korlátlan ideig

Az elhatárolt veszteség szabályait is érinti
Az adóévi veszteségfelhasználás maximuma = a veszteség-felhasználás és a kamatlevonási korlátozáshoz
kapcsolódó módosító tételek nélküli adóévi adóalap 50%-a
© 2018 Deloitte Magyarország
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Kamatlevonási korlát (4/4)
Csak a 2016. június 17. után kötött, vagy módosított szerződésekre
2. adóév

1. adóév
Adóévi
módosított
EBITDA

Adóévi
módosított
EBITDA

Adóévi nettó
finanszírozási
költség

Nem elismert
ráfordítás
(Továbbvihető)

Levonható nettó
finanszírozási
költség

Módosított
EBITDA 30%

Előző évi
adóalapnövelő tétel

Továbbvihető

Adóévi nettó
finanszírozási
költség

Kamatlevon
ási kapacitás
terhére
adóalapAdóévi
levonható nettó csökkentés
finanszírozási
költség

939.810.000 Ft

VAGY
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Csoportszintű
arány
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Ellenőrzött külföldi társaság (1/3)
Nem változik:
Ellenőrzött külföldi társaság az a külföldi személy, amely tekintetében az adózó (kapcsolt
vállalkozásaival)
• a szavazati jogok 50 százalékát meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
• a jegyzett tőkéből 50 százalékot meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
• adózott nyereségéből 50 százalékot meghaladó részre jogosult,
• továbbá a külföldi telephely (kivéve az olyan az EU vagy az EGT tagállamának nem minősülő országban
lévő telephely, amely országgal Magyarországnak a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van)
ha
az adóévben a külföldi személy (vagy telephely) által ténylegesen megfizetett társasági adónak megfelelő
adó nem éri el a magyar szabályok alapján megállapított „hipotetikus” adókötelezettség 50%-át

Változik:
NEM ellenőrzött külföldi társaság, ha
az adóévben kizárólag valódi jogügylet(ek)ből származik jövedelme
Nem valódi jogügylet:
a) elsődlegesen adóelőny céljából hajtják végre, és
b) A jövedelemszerzéshez szükséges jelentős személyi funkciókat és lényeges kockázatokat egy belföldi
személy látja el
© 2018 Deloitte Magyarország
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Ellenőrzött külföldi társaság (2/3)

Megszűnő automatikus mentesítési jogcímek

Befektetési tevékenység
végzése

Tőzsdén jegyzett
cégcsoportok

Új tételes mentesítés lehetősége

AEE < 243.952.500 Ft és
nem kereskedelmi
nyereség < 23.495.250 Ft
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AEE <= elszámolt
működési költségei
10%*

*A kapcsolt felekkel kötött határon átnyúló ügyletek nélkül számolva.
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Ellenőrzött külföldi társaság (3/3)
Adóalap-módosítások
• Az ellenőrzött külföldi társaság nem valódi jogügyletéből (jogügyletek
sorozatából) származó pozitív adózott eredménye (csökkentve a felosztott
osztalék összegével)
• Olyan mértékben, amilyen mértékben az adózó hozzájárult a jövedelem
megszerzéséhez
• A szokásos piaci ár elve alapján meghatározott összeg!

• Az ellenőrzött külföldi társaság részesedésének értékesítésekor, nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulás miatti kivezetésekor elszámolt nyereség
• Az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) osztalék
DE mindkét esetben
• Legfeljebb összesen a korábban adóalap-növelésként elszámolt összeg

Átmeneti rendelkezések
A 2019-ben kezdődő adóévre választható a 2018. december 31-én hatályos
szabályok alkalmazása – egy év felkészülési idő az új szabályokra
© 2018 Deloitte Magyarország
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